المتطلب السابق  :بدون متطلب
اسم المدرس :
موعد المحاضرة :
الساعات المكتبية

جامعة الزرقاء
الكلية  :العلوم التربوية.
القسم  :رياض االطفال.
عنوان المقرر :المدخل الى رياض األطفال
.0513111

وصف المساق
تتناول ىذه المادة نبذه تاريخيو عن تطور مرحمة رياض األطفال في العالم العربي والغربي وتشمل أىم المدارس
في تربية الطفل ،واعطاء الفرصة لمطمبة الستكشاف عالم األطفال ماقبل المدرسة ،وأىداف رياض األطفال ،والتعرف
عمى المعممين واألساليب المستخدمة ،وتخطيط وتوجيو أنواع متعددة من نشاطات األطفال ،وخصائص برامج ماقبل

المدرسة النوعية وخصائص المعممين ،ووضع المينة في الماضي والحاضر والمستقبل.
أهداف المساق
 . .1التعرف عمى ماىية رياض األطفال-ماىيتيا -نشأتيا - -أىدافيا.
 .2التعرف عمى تطور الفكر التربوي لرياض االطفال.
 .3التعرف عمى المواصفات الفنية لمروضة.

 .4التعرف عمى الجياز الفني واإلداري في الروضة.
 .5التعرف عمى البيئة التعميمية لمروضة.

 .6التعرف عمى منياج مرحمة رياض األطفال.

 .7التعرف عمى كيفية تنمية الجوانب الدينية والفنية لرياض االطفال.
 .8التعرف عمى االتجاىات الحديثة في رياض االطفال.
.9

التعرف عمى وسائل التقويم في رياض األطفال.

مخرجات التعلم

:

عند االنتهاء من هذا المقرر ،فإنه من المتوقع أن يكون الطالب قاد ارً عمى أن:

- 1فيم طبيعة مرحمة رياض األطفال.
- 2تتبع تطور الفكر التربوي لرياض االطفال.
- 3تحديد المواصفات الفنية لمروضة.

 - 4تحديد الميام المنوطة بالجياز االداري والفني في الروضة.
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- 5تنظيم البيئة الصفية في الروضة.

- 6فيم المنياج المطبق في رياض االطفال.

 - 7تنمية الميارات الفنية واالدبية لدى طفل الروضة.
- 8تحميل االتجاىات الحديثة في رياض االطفال.
- 9تقويم نمو الطفل في رياض االطفال.
هيكل المقرر

:

االسبوع

الساعة
المعتمدة

االول

3

الثاني

3

الثالث

3

الرابع

3

الخامس

3

السادس

3

السابع

3

نتاجات
التعلم
التعرف

المواضيع

طرق التعليم

اجراءات
التعلم

عمى

مفيوم رياض االطفال.

المشاركة في

الحوار والمناقشة.

إعداد الطفل لمحياة

اىداف رياض االطفال.

المناقشات الصفية.

التعميم الجمعي.

االجتماعية.

اىمية رياض األطفال.

التعرف عمى كيفية

تربية الطفل في

تطور الفكر التربوي

العصور القديمة.

لمرحمة رياض

التعمم التعاوني.

التعمم التعاوني.

ح ّل المشكالت .

المدارس الفمسفية.
نشاة رياض االطفال

االطفال.

محميا وعالمياً.

التعرف عمى

موقع الروضة.

ربط الطمبة بمصادر

المواصفات الفنية

مبنى الروضة

التعمم( المكتبة ،

لمروضة

شكل الروضة

واالنترنت

الحوار والمناقشة..

مكونات مبنى الروضة
تحديد ميام الكادر

واجبات المديرة.

التواصل باألنشطة

الحوار والمناقشة.

الفني واالداري في

ميام المعممة.

والواجبات.

العصف الذىني.

الروضة.

االنماط االدارية في
الروضة.
تنظيم البيئة الصفية.

التعرف عمى
تنظيم البيئة الصفية

اسس تنظيم البيئة

في الروضة.

الصفية.

التعرف عمى نظام

االركان التعميمية في

االركان التعميمية.

الروضة..........

التعرف عمى مناىج

اىداف مناىج رياض

رياض االطفال.

االطفال.
خصائص مناىج رياض

العمل ضمن فريق.

الحوار والمناقشة.
العصف الذىني.
الحوار والمناقشة.

التعمم التعاوني.

الزيارات الميدانية
العروض العممية.

الحوار والمناقشة.
التعمم التعاوني.
حل المشكالت.

االطفال.
انواع مناىج رياض

تاريخ اإلصدار 24 :حزيران 2015

اإلصدار01 :

ZU/QP07F003

االطفال.
الثامن

3

التاسع

3

العاشر

3

الحادي

3

فيم اسس تنمية

التنشئة في االسالم.

الشعور الديني لدى

 .ماىية الشعور الديني

الحوار والمناقشة

طفل الروضة.

عند طفل الروضة .

حل المشكالت

فيم اىمية غرس
القيم الدينية .

اىداف التربية الدينية

التعمم باالنشطة.

المناقشات الصفية.

في الروضة

.

الحوار والمناقشة
العصف الذىني

حقوق الطفل في
االسالم

عشر

تطبيق عممي في غرفة

ربط النظرية
بالتطبيق.

رياض االطفال.

تنمية الميارات

مفيوم التربية الفنية في

الفنية.

رياض االطفال.

العروض العممية.

الحوار والمناقشة.
حل المشكالت.

التعمم باالنشطة.

الحوار والمناقشة
التعمم بالمشروع.

اىداف التربية الفنية في
رياض االطفال..
طرائق التعبير الفني
المختمفة لمرحمة رياض
االطفال.
الثاني

3

عشر

تثمين اىمية ادب

مفيوم ادب االطفال.

التعميم عن طريق

االطفال.

اىمية قراءة القصص.

حل المشكالت

الحوار والمناقشة.

انواع القصص التي

حل المشكالت.

تعطى لالطفال.

ربط الطمبة بالمصادر المختمفة
بالمكتبة واالنترنت.

الثالث

3

عشر

تحميل اىم

نظرية الذكاءات

االتجاىات العالمية

المتعددة في رياض

الحديثة في رياض

االطفال.

االطفال ()1

برامج رياض االطفال

العمل ضمن فريق

التعمم النشط
الحوار والمناقشة.

الحديثة.
الرابع

3

عشر

تحميل اتجاىات

الجودة في رياض

عالمية حديثة في

االطفال.

رياض االطفال ()2

مرحمة رياض االطفال

المناقشات الصفية

التعمم النشط
ربط المعرفة بالحياة.

في ضوء مابعد
الحداثة.،
الخامس

3

عشر

التعرف عمى

مفيوم التقويم في رياض

الحوار والمناقشة

اساليب التقويم

االطفال.

التعمم التعاوني..

اىداف التقويم في
رياض االطفال
انواع التقويم في رياض
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االطفال.
3

السادس
عشر

ربط النظرية

الحوار والمناقشة.

مواقف صفية.

العصف الذىني.

بالتطبيق

الزيارات الميدانية.

- 10

المراجع
الكتاب المقرر الرئيس:

 المواضية  ،رضا  . )2014( ،مدخل إلى رياض األطفال ،عمان:دار وائل لمنشر والتوزيع.المقررات المساندة :

 -الخالدي ،مريم

( .)2008مدخل الى رياض االطفال ،عمان  :دار صفاء

لمنشر.

 -عمي محمد  ،اميرة ( .)2008المرجع في الطفولة المبكرة القاىرة  :الدار العالمية

لمنشر.

 -عميمات ،عمي(  )2016المدخل الى رياض االطفال ،عمان  :دار وائل لمنشر.

 شريف ،عبد القادر  )2005( ،إدارة رياض األطفال،عمان  :دار المسيرة للنشرطرق التقييم:
التفاعمية النشط.
 - 1أسموب المحاضرة
ّ
 - 2التعميم عن طريق ح ّل المشكالت.
-3
-4

التعميم التعاوني.

الحوار والمناقشة.

-5

التعميم عن طريق األنشطة.

-6

ربط الطالب بمصادر المعرفة المختمفة ،مثل :المكتبة ،واإلنترنت.

طرق التقييم:
الصفية والبحث
الصفية وغير
االختبار وسيمة تقويم ثابتة عدا التقييم المستمر في ممف اإلنجاز الذي يشمل التكميفات
ّ
ّ
المقرر
يوضح برمجة إجراءات التقييم في
والتقرير  ،والتفاعل
الصفي في المحاضرة ،والجدول اآلتي ّ
ّ
ّ
االختبار أو أساس انتقىيم
االختبار األول

اندرجة

انتاريخ

%20

االختبار انثاني

%20

أعمال انفصم (انمشاركة وانتكهيفات وانتقرير)

%10
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%50

االختبار اننهائي
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